
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: Ψ15ΞΩ1Η-ΩΤΒ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθ.  18/01-08-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα, (1) πρώτη του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της

εβδομάδος  Κυριακή  και  ώρα  17:00  μ.μ.,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου

συνήλθε σε (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης

του κορωνοϊού COVID-19) τακτική  συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα

από  την  υπ’  αριθ.3307/26-07-21  πρόσκληση  του  Προέδρου  αυτού,  κ.

Χρυσολωρά Μιχαήλ, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του

Δήμου Σερίφου και  επιδόθηκε σε κάθε  σύμβουλο αυτού,  σύμφωνα με το

άρθρο  67  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (Ν.  3852/2010)  για  λήψη

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 6  ο   : Λήψη απόφασης για τη συνεργασία με το Days of Art in Greece.

 Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού

Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.         1. Κόντες Ι. Δ.Σ.   

2. Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                         

3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος                  

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος

5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      

6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            

7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ

8.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ 

9. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.

10. Λιβάνιος Γεώργιος Δ.Σ. 

11. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ

12. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη

Ειρήνη.



Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση  δύο

(2)   εκτάκτων  θεμάτων  ως κάτωθι:   

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 Ορισμός  εκπροσώπου  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  για  το

χαρακτηρισμό  χώρων επι  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας  Νήσου

Σερίφου ως « πολυσύχναστων» για το έτος 2022.

 Ενημέρωση σχετικά με το σφράγισμα των καταστημάτων.

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση των δύο (2) εκτάκτων  θεμάτων.

Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

Θέμα 6  ο : Λήψη απόφασης για τη συνεργασία με το Days of Art in Greece.

 Αριθμός Απόφασης : 73 /2021

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ.

Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ

άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:   Σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ.  3338/28-07-2021

έγγραφο της  Days of Art in Greece προτείνεται  συνεργασία για την προβολή του

Δήμου Σερίφου.  Συγκεκριμένα  εκ  μέρους  της  ηλεκτρονικής  και  έντυπης  έκδοσής

Days of Art in Greece προτείνεται συνεργασία που αφορά τη δημιουργία μιας σελίδας

για το Δήμο Σερίφου σε ελληνικά και  αγγλικά στην ηλεκτρονική έκδοση και  την

ανάδειξη  και  την  προβολή  του  συνόλου  του  πολιτιστικού  έργου  με  μια  ετήσια

οικονομική συμμετοχή αξίας 300 ευρώ + ΦΠΑ. Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει επίσης

παρουσίαση δράσεων, εκδηλώσεων, συνεντεύξεων, εκδόσεων του Δήμου δυνατότητα

αρθρογραφίας  και  συνεργασίας  με  το  εξωτερικό  στις  σχετικές  στήλες.  Η έκδοση

συγκεντρώνει φορείς από όλο το φάσμα της πολιτιστικής παραγωγής της χώρας και

συνδέει  μοναδικά  τις  τέχνες,  τις  επιστήμες  και  τα  γράμματα.  Παρουσιάζει  και

αναπτύσσει  θέματα  αιχμής,  προγράμματα  σπουδών,  ερευνητικά  προγράμματα,

συνέδρια,  εκδηλώσεις,  εκθέσεις  κτλ.  Στην  πρωτοποριακή  έντυπη  έκδοση  που

κυκλοφορεί για 6η χρονιά έχει επιτύχει σημαντικότατες συνεργασίες και συμμέτοχες

σε  μεγάλες  πανεπιστημιακές  και  σχολικές  βιβλιοθήκες  σε  όλο  τον  κόσμο.

Προσφέρεται επίσης ως δώρο συνδρομή στην έντυπη έκδοση Days of art in Greece

50 ευρώ + ΦΠΑ με 100% έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή η βιβλιοθήκη του Δήμου



θα  καταχωρηθεί  ως  συνεργαζόμενη  βιβλιοθήκη  στην  στήλη  με  τις  Βιβλιοθήκες

Εσωτερικού.  Επίσης  προσφέρεται  ως  δώρο  ένα  τετρασέλιδο  αφιέρωμα  για  την

ιστορία  του  Μεταλλείου  έκτασης  400  λέξεων  στο  επόμενο  τεύχος  της  έντυπης

δίγλωσσης έκδοσης αξίας 500 ευρώ + ΦΠΑ με έκπτωση 100% .

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπ’

όψιν του την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόρριψη της πρότασης συνεργασίας με το Days of Art in Greece, διότι

δεν υπάρχει δημοτική βιβλιοθήκη και έντονη πολιτιστική δράση στο νησί της

Σερίφου.

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


